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Život Muhammadův

Prorok se narodil asi roku 570 n.l. Pocházel z rodu Hášimovců, nepříliš významné větve kmene Kurajšovců. Staral se o něj jeho děd ´Abd al-Muttalib a později strýc Abú Tálib. S ním se účastnil válek proti okolním kmenům a strýc jako předák rodu byl jeho velkou oporou po celý svůj život. Byl celkem bezvýznamným příslušníkem rodu, nehrajícího větší úlohu v životě Mekky.

Ve 25 letech vstoupil do služeb zámožné vdovy Chadídži a potom se s ní oženil. Z jeho dětí se stala významná pouze jeho nejmladší dcera Fátima, z jejíhož rodu pocházeli uznávaní vládci pozdějších šiítů. Do jeho prvního vystoupení v roce 610 nejsou o něm spolehlivé a přesné zprávy a není jisté jakým způsobem došel k takovému duchovnímu stavu, že se začal prohlašovat za posla božího.

První zjevení v roce 610. Nejdřív se bál, zda se nezbláznil, ale jeho manželka mu byla silnou oporou. Byla seznámena s křesťanstvím a upevnila v něm víru, že si ho vyvolil Bůh jako posla. Nejprve hlásal svá zjevení jen úzkému rodinnému kruhu, až v roce 612-3 se odhodlal vystoupit na veřejnosti.

Zpočátku byla obec věřících nepatrná (asi 20 členů). Tehdy byly zavedeny první modlitby (obvykle v noci) a zřejmě stanoveny určité kultovní pohyby a výroky.
Původně byl terčem posměšků, ale okolo roku 614 začalo přívrženců přibývat – musel přesunout modlitby do většího domu jednoho bohatého muslimského Mekkánce. To mimo jiné dokazuje, že mezi prvními muslimy nebyly jen chudí a potlačovaní lidé, takže se zřejmě nejednalo o žádnou sociální vzpouru.

Mekkánská oligarchie se o Muhammada zprvu nezajímala, ale když začal jeho vliv stoupat, utvořila se proti němu opozice, do jejíhož čela se postavili předáci nejmocnějších rodů (mj. i Umajjovců). Příčina byla asi v hlásání Koránu, že mocní nejsou tak soběstační a nezávislý, jak se domnívají, ale že jsou osobně zodpovědni Bohu za své skutky – stejně jako chudí. Navíc Muhammadovo prohlášení se božím prorokem znamenalo také to, že je nejmoudřejší a nejschopnější, a proto nejpovolanější k řízení mekkánských záležitostí.

V tomto boji s opozicí Muhammad začal přesněji formulovat své názory a začal také útočit na pohanská božstva, která zprvu nechával na pokoji. Uvědomil si, že jejich uznáním by se postavil na roveň pohanským kněžím, kteří neměli v té době příliš velkou autoritu. Začal se výrazně projevovat jeho monoteismus. Tím ovšem vyvolal prudkou reakci rodin, jejichž členové byli muslimové. Rodiny začaly na tyto své členy tlačit, aby se Muhammada zřekli a ten byl nucen jich část poslat i s rodinami do Etiopie, aby je uchránil od nátlaku.

Ve vlastním rodě měl však Muhammad podporu, a tak mekkánští předáci (především Abú Džahl) vyhlásili izolaci Hášimovců od ostatních rodů (neobchodovali s nimi a neuzavírali sňatky). Tento bojkot v letech 616-618 však nepřinesl očekávané výsledky, protože se týkal i jednotlivých členů jiných rodů, kteří se stali muslimy, a tak došlo časem uvnitř opozice k roztržce. Počet muslimů byl tehdy okolo 80 a to včetně těch etiopských.

V roce 619 se situace Muhammadova situace zhoršila, protože zemřel jeho dosavadní ochránce a vůdce rodu Hášimovců jeho strýc Abú Tálib a do čela rodu se dostal nepřátelský Abú Lahab, který přemluvil i ostatní příslušníky rodu, aby přestali poskytovat Muhammadovi oporu. Za tento čin se mu dostalo nesmrtelné slávy, protože jako jeden ze dvou prorokových současníků je jeho plné jméno uvedeno v Koránu (súra 111). Tím se dostal Islám do krize jako náboženské hnutí a jako obec věřících byl v Mekce odsouzen k zániku.

Muhammad chtěl zprvu přenést základnu do blízkého města at-Tá´ifu, ale neuspěl. V roce 620 se prorok začal stýkat s několika předáky z města Jathribu, kteří v něm doufali nalézt vhodnou osobu k uspořádání poměrů v jejich rodné oáze. Jathribští se zavázali, že jej přijmou jako proroka a on vyslal do Jathribu několik svých přívrženců, aby tam hlásali novou víru. Protože jeho situace v Mekce se stále zhoršovala, začalo do Jathribu odcházet stále více muslimů.

Když byla v Jathribu už většina jeho přívrženců, odhodlal se k přesídlení i Muhammad. To se stalo v září roku 622, kdy doprovázen jen Abú Bakrem a jeho propuštěncem opustil Mekku a dorazil na okraj jathribské oázy. To byla tzv. hidžra, což podle Ivana Hrbka neznamená „útěk“, nýbrž „přerušení kmenových a rodových svazků a vztahů a navázání nových.“ Tím došlo v prorokově životě k zásadnímu přelomu a od této doby se také datuje počátek muslimského letopočtu.

Jathrib přijal na Prorokovu počet nové jméno Madínat an-Nabí (Město Prorokovo), zkráceně Medína. Byl postaven před úkol překonat rozpory roztříštěné společnosti a politicko diplomatickou cestou jim předat islám jako ideu, na jejímž základě by se všichni mohli spojit do jednoho společenství. Dosud hlásal své zjevení pouze Kurajšovcům v Mekce, nyní však získalo jeho učení nový rozměr. Stala se prorokem, kterého Bůh vyslal ke všem Arabům.

V Mekce vydal Muhammad ústavu, na jejímž základě se vytvořila umma – muslimská obec. Trvalo ještě nějakou dobu než se z „náboženské hlavy“ obce vypracoval i na politického vůdce a i v Medíně se proti němu vytvořila opozice, která však neuspěla. Muhammad ve svých dalších politických činech byl často ochoten k vyjednávání a kompromisům, nikoliv však v otázce náboženské – tam ustoupit nikdy nehodlal.

Zpočátku doufal, že se mu podaří přesvědčit Medínské Židy, že právě on je Mojžíšovým následníkem a mají ho následovat v jeho učení. Bohužel se stal pravý opak a asi v roce 624 dospěl k závěru, že se mu nezdaří Židy obrátit na islám a rozešel se s nimi.

Prvním cílem Muhammadovi vnější politiky bylo dobytí Mekky. Začal vysílat menší oddíly, které napadly mekkánské obchodní karavany. V březnu roku 624 došlo k první větší bitvě s Kurajšovci – a byla to bitva u Badru. V Mekce se dozvěděli o Muhammedově úmyslu přepadnout velkou karavanu, a tak místo ní poslali vojsko vedené Abú Džahlem o velikosti 850 mužů. Na straně Prorokově bojovalo 324 mužů (to vše podle Ivana Hrbka). Byla to bitva důležitá, v níž Muhammad slavně zvítězil a muslimové získali velkou kořist i mnoho zajatců. Abú Džahl padl. Vítězství bylo pokládáno za znamení, kterým Bůh potvrzuje prorocké poslání Muhammadovo.

Také se ukázalo, že příklon k islámu může mít i materiální výhody. Muhammad potom oblehl blízký židovský kmen Banú Qajnuqá, který se po několika týdnech vzdal bez boje a byl nucen odejít. Další dva židovské kmeny se pak spojily s Mekkou za účelem zničení ummy (muslimské obce). Byly poraženy a vyhnány. V roce 625 se chtěla Mekka pomstít a vyslali vojsko o síle asi 3000 mužů. V bitvě u hory Uhudu se zdálo, že zprvu vítězí muslimové (bylo jich asi 700), ale nakonec byli rozptýleni a poraženi. Muhammad byl raněn, ale umma zničena ani zlomena nebyla.

Prorok si začal postupem času získávat kmeny v okolí Medíny. Přesto se početně nemohl rovnat Kurajšovcům, kteří v roce 627 vytáhli proti Medíně znovu s nevídanou silou asi 10000 mužů, z nichž valnou část tvořila jízda. Proti ní se muslimové (bylo jich asi 3000) nemohli postavit, a tak použil strategii zákopové války. Celá Medína byla obehnána příkopem, který pomáhal kopat i sám Prorok. Mekkánská jízda nemohla příkop překonat a byla nucena odtáhnout. To znamenalo ztrátu prestiže Mekky jako hospodářské i politické velmoci. Mnozí Kurajšovci začali hledat cestu smíření.

Muhammad se od té doby soustředil na podrobení Mekky cestou diplomatickou a hospodářskou. V březnu roku 628 vyjednal s Mekkánci desetiletou mírovou smlouvu, podle níž bude jednotlivým kmenům povoleno navazovat přátelství s Mekkou či Medínou podle libosti. To bylo za první umry, tj. malé pouti, kterou měli vykonat muslimové do Mekky, aby uskutečnili obřady v okolí posvátné Ka´by. To se sice nepodařilo, ale pro příští roky byla smlouvou od Mekkánců pouť povolena.

(Roku 628 ještě byla podrobena židovská oáza Chajbar, po níž se jedna žena, která ztratila v boji příbuzné, pokusila Muhammada otrávit.)

Dalšího roku 629 už byla pouť do Mekky uskutečněna a Muhammad měl s sebou asi 2000 muslimů. Mekkánci vyklidili podle smlouvy na tři dny své město a když viděli velkolepé obřady u Ka´by, několik předáků Kurajšovců se přiklonilo k islámu.

Roku 630 porušili Mekkánci smlouvu, když podpořili spřátelený kmen v boji proti kmeni muslimskému. Muhammad sebral 10 000 svých příznivců a dorazil k Mekce. Mekka kapitulovala a Muhammad dal triumfálně zničit všechny pohanské modly v Ka´bě a ta se stala posvátným územím a střediskem islámu. Potom už stačilo zničit poslední odpor několika kmenů, které se spojily do velké koalice.

K Muhammadovi se začali hrnout vyslanci kmenů z celé Arábie a začali hromadně přijímat islám. Ještě za svého života stihl Prorok pokořit některé severní kmeny, které byly závislé na byzantské říši a uštědřit tak této velmoci první porážku.

V březnu roku 632 řídil ještě Muhammad osobně  pouť do Mekky, ale krátce po návratu do Medíny onemocněl. Zemřel 6. června 632 v domku své nejmilejší ženy Á´iši, kde byl také pohřben. Na tom místě byl později zbudován velký náhrobek, jenž tvoří součást Prorokovy mešity v Medíně a je druhým nejuctívanějším místem islámu.

